
कनवट 

 

 

पो. टे. चे नाव  गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसगं घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं घडला व 

दाखल  

फयाद  चे नाव व प ा व मो. नं. आरोपी 
चे नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

                 ह ककत  

कनवट  िमिसगं न.ं  :- 

 05/2023  
 
 
 
 
हरवलले े य चे वणन 

 उंची - पाच फुट , रंग - 

गोरा, चेहरा - पोशाख - 

अंगावर पांढरा ाक व 

लाल रंगाची ओढणी 
पायात च पल  

 

हरवललेी ता. व वेळ :- 

 द. 17/02/2023 रोजी सकाळ  

07:00 वा. घ न पो णमा नगर 

गोकंुदा, ता. कनवट द णसे 01 

कमी.  
.  
 
 िमिसगं दाखल ता. व वेळ :-  

द. 18/02/2023 

च े00:08 

न द नंबर :- 0 2वर  

 
उिशरा चे कारण :- 

 खबर देणार यांनी सवञ शोध 

घेवनू िमळुन न आ या न ेआज 

रोजी पो टे ला येवून अज 

द यान.े  

खबर देणार :-  

 
 
हरवलले े य चे नाव :  

 णाली िस ाथ गवळे वय 18 वष 

वष रा.पो णमा नगर ता. कनवट  

   
 

FIR दल ेका होय/नाह  :- होय. 

 
आरोपी अटक :- नाह . 

 
चेकिल ट ची पतू :- 

सादर वनतंी क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील खबर देणार यांची मलुगी ह कॉलेज ला पेपर 

दे यासाठ  जातो हणनू िनघून गेली ितचा आता 
पावतेो नातेवाईकडे व ित या मै णीकडे शोध घतेला 
असता ती िमळ 

 
दाखल करणार :- PSO npc 2355 मालवाड पो. टे. 

कनवट  मो. न.ं 7768853060 

 
तपािसक अंमलदार :- 

 psi मामीडवार पो. टे. कनवट  मो. न.ं 9404466170 

 
पो. टे. भार  अिधकार   नाव व मोबाईल नबंर :- .. 

पो. िन. बोरस ेसाहेब पो. टे. कनवट   मो. न.ं 

9309737394 
 

 

 



 

 पो. टे. लोहा गुरन 37/2023कलम 143,160 भा.द. व. दनांक 18/02/2023 

पो. टे. चे 

नाव 

गरुण व कलम     गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व 

आरोपीचे नाव व प ा आरोपी अटक  

होय/ नाह  

               हक कत  

 

  लोहा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गरुन 37/2023 कलम 

143,160 भा..द.वी. 
 
 
 

 गु हा घडला:- दनांक 

17/02/2023 रोजी 16:45 

वाजताचे  सुमारास कृषी 
उ प न बाजार सिमती कमान 

मांक 02 समोर सावजिनक 

रोडवर लोहा तालुका लोहा 
ज हा नांदेड लोहा पो ट या 
द णेस 500 मीटर अतंरावर  

 

गु हा दाखल:-   द 

18/02/2023 वेळ 01:31 

वाजता टेशन डायर  न द 03 

वर 

 

FIR त दली:-   होय  

   
 

 फयाद  चे नाव व पत- संतोष 

बापुराव तांबे वय 41 वष यवसाय 

नोकर  भार  अिधकार  पोलीस 

ठाणे लोहा राहणार शासक य 

िनवास थान पोलीस ठाण े लोहा 
ज. नांदेड    मोबाईल नंबर 

985018800 
  

आरोपी चे नाव - 

अ ात 10 ते 15 इसम 

 

आरोपी अटक:- 

 
 

उशीराचे कारण-बदंोब त क न 

पो टला परत येऊन फयाद 

द याने 

खलुासा; -----        सादर वनंती क ,   वर नमूद तार ख वेळ  व 

ठकाणी अ ात 10 ते 15 आरोपीतानी छ पती िशवाजी महाराज यांच े

पुत या थापने या िमरवणुक त गरैकाय ाची मंडळ  जमवनू 

आपसात मारामार  व लोटालोटा क न कायदा व सु यव थेचा  

िनमाण केला  वगैरे मजकुराचे फयाद  व न मा. पो. नी. तांबे 
साहेबां या आदेशाने गु हा दाखल क न पुढ ल तपास  API शेख 

साहेब यांच ेकडे दला 
 
 

तपासी अमंलदार- API शेख साहेब मोबाईल मांक 888822811 

दाखल करणार:- HC 2323 जामकर.पो. टे. लोहा मो न. 

9970975476 
 

पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. .----    मा.पो.िन/ तांबे  साहेब . 

पो. टे. लोहा मो. न 

 

केलेला तपास:-मा.पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना:------ 

 

 

 



iksLVs ej[ksy xqju 27@2023  dye 307]324]323]506]34 Hkknoh fnukad 18@02@2023  
ftYgk@ iks-

Bk.ks  
iukdka ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  fn-osG 

i-uk-dk-xqjua @ 
dye 

[kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
iksLVs ps  
uko 
ej[ksy  
 

 

xqju ?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k &fnukad 
17@02@2023 jksth  
19%30 oktrk lqekjl  
fQ;kZnhps nqdkuk lkeksj 
lkoZtfud jksMoj ekSts 
g.ksxko rk nsxyqj ft 
ukansM  
   

 
 
fn’kk o varj %& 
 nf{k.ksl  10 fd eh  
        
xqju  nk[ky-rk-osG-%&  
fnukad 18@02@2023 
jksth  
ps 09%33  ok 
 uksan ua- 10  oj 

xqju@ vijk/k 
dzaekd   
27@2023 
 dye 
307]324]323]
506]34 Hkknoh  
 
 
 
?kVukLFkG %& 
nqdkuk lkeksj 
lkoZtfud 
jksMoj ekSts 
g.ksxko rk 
nsxyqj ft ukansM  
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
[kcqykik’kk fi canxhlkc 
dksVX;kGs o; 45 o”kZ O; 
&O;kikj jk g.ksxko rk nsxyqj 
ft ukansM ¼tkr &eqLyhe ½ 
eks ua 9370799422 
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&]  
  
vkjksih vVd rk osG %&ukgh  
 
 

[kqyklk %&  lknj fouarh dh]   oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy uewn rkfj[k osGh o 
fBdk.kh ;krhy fQjkZnh gk R;kps fejph ikoMjP;k nqdkukr clyk vklrk ;krhy vkjksihs 1- 
2- 3- fr?ks gs fQ;kZnhps nqdkukr tkÅu fQ;kZnhl Eg.kkys dh rq 'ksrkP;k o ?kjkP;k okV.kh 
ckcn dksVkZr dsysyh dsl mpyqu ?ks vls Eg.kwu fQ;kZfnl nqdkukrqu jksMoj vks<r vk.kqu 
vkjksih Ø 2 ;kus R;kP;k gkrkrhy dkBhus MkO;k ik;koj] ekaMhoj]ikBhoj eqDdk ekj ekjyk 
o vkjksih Ø 3 ;kus fQ;kZfnl lkys rq>s [kre dj ns rq vls Eg.kwu R;kP;k gkrkrhy 
okdlhP;k rqaH;kus fQ;kZnhP;k MksD;kr ek#u nq[kkir d#u ftos ekj.;kpk ç;Ru dsyk o 
fQ;kZnhpk eqyxk bZLekbZy gk HkkaM.k ikgqu lksMok lksMo djr vlrkuk vkjksih Ø 1 ;kus 
R;kl tfeuhoj ikMqu ykFkk cqD;kus ekjgk.k dsyh o vkjksih Ø 2]3 ;kuh R;kP;k gkrkrhy 
dkBhus okdlhus tkxkstkxh ek#u t[keh d#u ftos ekj.;kpk ç;Ru dsyk o vkjksih Ø 1 rs 
3 ;kauh fQ;kZnhl rq dksVkZrhy dsl ekxs ?ksryk ukfgl rj rqyk [kre d#u Vkdrks Eg.kwu 
thos ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs ,e ,y lh  tckc o#u xqUgk nk[ky  
 ?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ukenso f'kokth eís liksfu iksLVs ej[ksy eksua 
9049758000]]iksgsdkW@ 94 ‘ks[k iksLVs ej[ksy eks ua 7776067774]]gs fnukad 
17@02@2023 jksth ps 15%30 ok uksan ua- 18 oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV i<s pkyq  
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& fOg fV xqês iksfyl fufj{kd iksLVs ej[ksy eks ua 8830564618  
 

rikfld vf/kdkjh %& ukenso f'kokth eís liksfu iksLVs ej[ksy eksua 9049758000 
  

nk[ky dj.kkj %& iksyhl mifujh{kd tk;Hkk;s iksLVs ej[ksy lkgsc eksua 8975841122 
 fu;a=.k d{k vf/kdkjh %&  fV ts iBk.k iksyhl fu;a=.k d{k ]ukansM eks ua 7775924678  
lax.kd vkWijsVj%&  eiksdkW@2673 fnik dkacGs  eks ua  9766812295 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



पोलीस टेशन अधापरू  भाग 1त5े ग.ुर.न 47/2023 कलम 379 भा.द. व माण ेदाखल द. 18/02/2023. 

पो टे नाव  ग ुर न व कलम गु हा घडला तार ख 

वेल व ठ काण.  

फयाद  व आरोपी च ेनाव खलुासा 

अधापरू भाग 1त5े ग.ुर.न 

47/2023 कलम 

379 भा.द. व  

माण.े  

दनाकं 

18/02/2023. 

गु हा घडला तार ख 

वेळ  व ठ काण 

= दनांक 

07/02/2023च1े7.0

0त े दनांक 

08/02/2023 च े

03.00वाजता 
समुारास शेत गट 

मांक  

 

     गु हा     दाखल 

तार ख  

18/02/2023 टे डा 
12वेळ 14:40वा. 

फयाद = फ करा पला राठोड वय 

65वष यवसाय शेतीकाम राहणार 

चेनापरू तांडा ता.अधापरू ज.नांदेड 

मोबाईल नंबर 8805722675. 

 
 
 
 

आरोपी_ = अ ात  

 
 
 
 
 
 
 
.  

सादर वनंती क   वर नमूद तार ख वळे  व ठ काण 

यातील फयाद न ेपो टे येथ ेयऊेन जबाब दला क  

याचे दोन बैल पुढ ल वणाच े1)रंग ताबडा िशंग उभ े

शेपुरग डा काळा भुरकट वय वष 10 क ंमत 35000 

हजार पए 2)रंग तांबडा िशंग उभ ेशेपुटग डा काळा 
पाट वर पांढरा जाब वय वष 10 क मंत 40.000/ पय 

दो ह  बैलाची क मंत ऐकून 75000/ पय च ेदोन बैल 

शेत गट मांक 20 मधील आखा यावर बांधललेे 

दनांक 07/02/2023 त े दनांक 17/02/2023 च े03.00 

वाजता समुारास कोणीतर  आ ात चोर यान ेचो न 

नले ेआहे वगैरे जवाब व न वर माण ेगु हा दाखल.  

दाखल करणार = 

psi/वडसाहेबपो टअधापरूमोबाईलनंबर9637101945. 

तपास  = पो.ना.2544 आणेबोईनवाडमोबाईलनंबर 

9529971005...  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 

 



पोलीस टेशन अधापरू ो.ग.ुर.न गुरन ं46/2023 कलम 65 (ई). माण.े द18/02/2022. 

पो टे नाव  ग ुर न  कलम गु हा फयाद  व आरोपी  नाव खलुासा 

अधापरू ग.ु र.न ं 46/2023कलम 

65(ई) महारा  दा  बंद  

कायदा. माण.े  

गु हा घडला तार ख वेल व 

ठ काण =  द 18/02/2023 

रोजी मौज ेयेळेगाव फाटायेथ े

ट प ा या शेड म य े

द नसे 8.क .मी. 
 
 

        गु हा     दाखल तार ख  

18/02/2023 टे डा  009 

वेळ   

13:36 वा . 
                      . 

 फयाद  = बालाजी तुकाराम तोरण ेवय 

53 वष यवसाय नोकर  पोलीस.हे.का◌.ॅ 

बं न ं2241 पो टे अधापरू. मोबाईल नंबर 

9096624032. 
 
 

आरोपी  =  

 
 

िमळाला माल = 1) 700/_  ऐका 
पशवीत (थैली) म य े देशी दा  िभगंर  

सं याच े180 ML चे मतेच ेिसलबदं 10 

बा◌ॅटल तेक  क ंमत 70  माण ेअसा 
ऐकून 700=00  चा माल िमळून आला. 

सादर वनतंी क  वर नमूद वेळ  व ठ काणी 
यातील आरोपी हा वणापरवाना 
बेकायदेशीर र या ो हशन गु हयाचा 
माल देशी दा  िभगंर  सं या या 180ML 

या 10 िसलबदं बॅटल क मंत 700/  चा 
माल चोरट  वं  कर या या उ ेशान े

ता यात बाळगनु िमळून आला आहे वगैर 

फयाद व न गु हा दाखल.  

 

दाखल करणार -= pSI/वड सर मोबाईल 

नंबर 9637101945 . 

 
 

तपास = पोहेका◌.ॅ/2045 लांडग े मोबाईल 

नंबर 9421869570. 

  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



               
  

   
         

    
     
     

    
 

 
 
 
 
 
 

   
  

      
 
    

   
 

  
   

   
 
 

     
       

    
     

    

 

   
  

      

   
        

   
    

    
  

 
 
 

          
 
 

     
      

   

           
         
           

          
          

         
         

         
        

        
       

            
   

   
 

        

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



iksLVs ej[ksy xqju 28@2023  dye 307]324]323] 504] 506]34 Hkknoh fnukad 18@02@2023 

ftYgk@ iks-
Bk.ks  

iukdka ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  fn-osG 

i-uk-dk-xqjua @ 
dye 

[kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
iksLVs ps  
uko 
ej[ksy  
 
 

xqju ?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k &fnukad 
17@02@2023 jksth  
19%30 oktrk lqekjl  
vkjksihps fejphps 
nqdkuk lkeksj 
lkoZtfud jksMoj ekSts 
g.ksxko rk nsxyqj ft 
ukansM  
   

 
fn’kk o varj %& 
 nf{k.ksl  10 fd eh  
        
xqju  nk[ky-rk-osG-%&  
fnukad 18@02@2023 
jksth  
ps 15%50  ok 
 uksan ua- 17  oj 

xqju@ vijk/k 
dzaekd   
28@2023 
 dye 
307]324]323] 
504] 506]34 
Hkknoh  
 
 
 
?kVukLFkG %& 
vkjksihps 
fejphps nqdkuk 
lkeksj 
lkoZtfud 
jksMoj ekSts 
g.ksxko rk 
nsxyqj ft ukansM 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk 
%&#Deksnhu egseqn dksVX;kGs  o;  
22 o”ksZ  O;olk; ‘ksrh  jk-
gk.ksxko  rk-nsxyqj eks ua   
9156739613 
¼ tkr eqLyhe  ½ 
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&] 
 
  
vkjksih vVd rk osG %&ukgh  
 
mf’kjkps dkj.k %& mipkj d#u 
ijr ;srkp tckc ?ksoqu xqUgk 
nk[ky 
 
xqUg;kr okijysys gR;kj &dq&gkM 
o dRrh  
 

[kqyklk %&  lknj fouarh dh]   oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gk R;kps 
eksVkj lk;dy oj clqu  g.ksxko clLFkkud ;sFkqu R;kps ?kjkdMs tkr vlarkuk ;krhy 
vkjksihrkaps fejph nqdku leksj vkyk vlrk ;krhy vkjksih dz 02 ;kus ;krhy fQ;kZnhps 
eksVkjlk;dy  Fkkaco.;kl lkaxhrys  vlrk ;krhy fQ;kZnhus R;kph eksVkjlk;dy 
Fkkacfoyh  vlrk ;krhy vkjksih dz 01 ] 02  ;kauh lax.ker d#u fQ;kZnhps toG ;soqu 
fQ;kZnhl f’kohxkG d#u Eg.kkYks dh] vkcs lkys nknk dks cksy dh] [ksr ckV ds nks vls  
Eg.kkY;kus ;krhy fQ;kZnhus ;krhy vkjksihrkauk Eg.kkys dh [ksr rks nknk ds uke ij  gS 
ge dSls  ckV ds nsuk vls Eg.kkyk vlrk ;krhy vkjksih dz 01 o 02 ;kauh R;kaps 
gkrkrhy dq&gkMhus dRrhus  fQ;kZnhps MksD;kr ftos ekj.;kP;k mn~ns’kkus fQ;kZnhps MksD;kr 
dq&gkM o dRrhus ek#u fQ;kZnhps Mksds  QksMqu nq[kkir d#u jDr dk<ys o fQ;kZnhps 
HkkÅ bZczkghe gk lksMo.;kl vkyk vlrk vkjksih dz 03 ;kus ekusoj dkBhus ek#u eqDdk 
ekj ekjyk o vkjksih dz 01 o 02 ;kus fQ;kZnhyk ftos ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs tckc 
o#u xqUgk nk[ky- 
 ?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& fOg fV xqês iksfyl fufj{kd iksLVs ej[ksy eks ua 
8830564618] iksgsdkW@ 94 ‘ks[k iksLVs ej[ksy eks ua 7776067774]]gs fnukad 
18@02@2023 jksth ps 15%54 ok uksan ua- 18 oj jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV i<s pkyq  
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& fOg fV xqês iksfyl fufj{kd iksLVs ej[ksy eks ua 8830564618  
 

rikfld vf/kdkjh %& fOg fV xqês iksfyl fufj{kd iksLVs ej[ksy eks ua 8830564618 
  

nk[ky dj.kkj %& iksyhl mifujh{kd tk;Hkk;s iksLVs ej[ksy lkgsc eksua 8975841122 
  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



iksLVs f’kokthuxj xqju 48@2023  dye 326 ]]323] 504] 506]34 Hkknoh lg dye 4@25 Hkk g dk  fnukad 18@02@2023 
 
 

ftYgk@ iks-
Bk.ks  

iukdka ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  fn-osG 

i-uk-dk-xqjua @ 
dye 

[kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
iksLVs ps  
uko 
f’kokth 
uxj   
 

 

xqju ?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k &fnukad 
18@02@2023 jksth  
10%00 oktrk njE;ku  
vkiuk gkWVsy ykyokMh 
ukansM  
   

 
 
fn’kk o varj %& 
 if’pesl    02 fd 
eh fcV dz 01  
        
 
xqju  nk[ky-rk-osG-%&  
fnukad 18@02@2023 
jksth  
ps 15%23  ok 
 uksan ua- 22  oj 

xqju@ vijk/k 
dzaekd   
48@2023 
 dye 326 
]]323] 504] 
506]34 Hkknoh 
lg dye 4@25 
Hkk g dk   
 
 
 
?kVukLFkG %& 
vkiuk gkWVsy 
ykyokMh ukansM  
 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& ‘kqHke 
mQZ f’kok tkfyanj no.ks o; 21 
o”ksZ O;olk; pkyd  jk-
JkoLrhuxj ukansM eks ua   
7083106223 
 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&] 
 
 
vkjksih vVd rk osG %&ukgh  
 
 

[kqyklk %&  lknj fouarh dh]   oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihrkauh 
lax.ker d#u  fQ;kZnhl nks feuhV ds fy;s  ckgj vk tk  ckr dj.ks dh] gS  vls Eg.kqu 
gkWVsyP;k ckgsj cksykoqu fQ;kZnhl xqIrhus ikBhr o MksD;kr ek#u xaHkhj nq[kkir d#u 
f’kohxkG  d#u ykFkkcqD;kus ekjgk.k d#u ftos ekj.;kph /kedh fnyh oxSjs tckc o#u 
xqUgk nk[ky- 
 

 ?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek-  panzlsu ns’keq[k lkgsc mi foHkkxh; iksyhl 
vf/kdkjh mi foHkkx ukansM ‘kgj  eks ua   9765390333 o iksfu dk’khdj iks LVs 
f’kokthuxj eks ua   9527988931  Mh vks iksmifu dkacGs iks LVs f’kokthuxj  eks 
ua   9970073425 gs fnukad 18@02@2023 jksth ps 15%39 ok uksan ua- 23  oj 
jokuk 
?kVukLFkGko:u ijr %&  fnukad 18@02@2023 jksth ps 16%01 ok LVs Mk ua  24 oj 
ijr  
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu dk’khdj iks LVs f’kokthuxj eks ua   9527988931  
rikfld vf/kdkjh %& iksmifu dkacGs iks LVs f’kokthuxj  eks ua   9970073425 
  

nk[ky dj.kkj %&iksgsdkW 882 lq;Zoa’kh iks LVs  f’kokthuxj   eks ua   7722007988 

 
  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



 

पोलीस  टेशन मरखेल  गुरनं.29/2023 कलम 324,323,504,506 भादवी. द 18/02/2023 

  पोलीस टेशन 

चे नाव 

 गु हा र ज टर 

नंबर व कलम 

 गु हा पना का/  फयाद च ेनाव व प ा 
मोबाईल नंबर आरोपीचे  

हक कत 

मरखेल गरुनं.29/2023 

कलम  324 ,323 

,504,506 भादवी 

 

 

 

 

 

 

  

 गु हा घडला ता वेळ व 

ठकाण :-  द 

18/02/2023 रोजीवेळ 

17.00 वाज याचे 

सुमारास जपहाय कुल 

समोर ल रोडवर मौज े

मरखेल ता देगलुर 

 

गु हा दाखल ता 
वेळ. ठकाण. 

द.18/02/2023 वेळ 

19.11 वाजता.नोद नंबर 

24 

फयाद - 

महेशगगंाधररावधमनसुरेव
य 24 

वष यवसाय युससटररामर
खेलतादेगलुरमोनं 
9665291557. 

 

आरोपी नामे.- 

काश बजरपे रा मरखेल ता 
देगलुर 

 

खलुासा - :- बाजसु नमूद ता वेळ  व ठकाणी यातील फ याद  हा बस थानक 

येथे थांबला आसता यातील आरोपीने फयाद स िशवीगाळ क न उसने दलेले 

पैस े दे आसे हणाला आसता यातील फयाद ने तुल दे यासाठ  मा याकडे 

आता पैस े नाह त आसे हणाला आसता यातील आरोपीने फया दस 

जपहाय कुलचे समोर ओढत आणुन खं ा वर व डो यास थापडाबू याने मुका 
मुका मार मा न खाली पडले लादगड घेउन फयाद चे त डावर मार याने 

फयाद च ेनाक फुटुन दखूापत झाली व आरोपीने जीव ेमार याची धमक  दली 
वगरेै जबाबा व न गु हा दाखल 

गु हा दाखल करणार– पोना 1638 डोईजड पो टेमरखेलमोनं 9767530437 

तपासी अिधकार :-  आरिस वाघमारे पोना/338 पो टेमरखेलमोनं 
9552514590 

पो.. टे. भार  अिधकार ----पोिन ह ट  गु टे पो. टेमरखेल मोन ं
8830564618 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



 

पोलीस टेशन  उ मानगर गुरन 17/2023 कलम-498अ ,323 ,,504,506,34 भाद व   दनांक.18/02/2023 

  पोलीस 

टेशनचे 
नाव 

 गु हा र ज टर नंबर 

व कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण व दाखल 

ता. वेळ 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल नबंर, 

आरोपीचे  

हक कत 

उ माननगर गुरन 17/2023 कलम-

498अ ,323 ,,504, 506, 

34  भाद व 

 
 
 

 गु हा घडला दनाक वेळ व ठकाण :-

द.09.02.2022 पासून ते 13.01.23 बागी टू 

तुळजाभवन िशवनगर नळेगाव रोड मलकापूर 

तालकुा उदगीर ज हा लातूर येथ े फयाद च े

सासर  ह ली मु काम कलबंर बु कु तालकुा 
लोहा ठकाण :- दशा :  द ण 80 कमी 
 
 
 गु हा दाखल दनांक:- द. 18.02.23 वेळ 18.06 

टेडा 32 वर 

 

 चके िल टची पुतता केली अगर कसे  :-होय 

 

आरोपी अटक  :---  नाह  

 फयाद च ेनाव:-  

 

एफआर आय त  दली का :-होय  

 

आरोपीच े नाव :   

खुलासा :-  सादर वनंती क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी यांनी तु या माहे न मला कार घे यासाठ  दहा 
लाख पये घेऊन ये तरच मी तुला नांदवतो असे हणता मी 
यांना सांिगतले क  माझ े आई-वड ल गर ब प र थतीचे 

अस यामळेु यांनी तु हाला दहा लाख पये कुठून देतील व 

आ ाच ल नात बराच खच झाललेा आहे असे हणता आरोपींनी 
फयाद स लाथा बु यानी व लाथा बु यांनी मारहाण क न 

जीवे मार याची धमक  दली हणनू वर माणे गु हा दाखल 

क न माननीय सपोनी भारती साहेब यांचे आदेशाने बीट पूण 127 

मुडें यां याकडे दे यात आला                     
-त.अिधकार=पोना 127 मुडें साहेब पो टे उ मान नगर 

मो.नं.9421390003 

दाखल करणार :-- ASI परोडवाड पो. टे उ माननगर 

 

पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाचे नाव व मोबाईल नंबर:- स. 

पो. िन भारती सा पो. टे. उ माननगर मो.नं.8378989949 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  
 

 



 

,पोलीस , टेशन इ लापरू  Ad no. 05/2023 कलम 174 सीआरपीसी द 18.02.2023 

 

पोलीस टेशन आम ृन ंव कलम , आ  घडला तार ख वेळ ठकाण , खबर देणार खलुासा 

इ लापरु 

 
 
 
 

05/2023 
कलम 174 

सीआरपीसी 
 
 
 

घटना थळ  भटे 

Psi बोधिगरे सा. 
रवाना वेळ 

10.55  

न द नंबर 14 

आवक 

15.50 

न द नंबर 23 

दनांक 18.02.2023 रोजीच े

10.10 या पूव  नंदगाव तांडा 
िशवार तालुका कनवट 

 
 
आ  दाखल तार ख वेळ ठकाण -

----  

द 18.02.2023 

रोजीच े15.00 वाजता 
 न  न ं21 

 
 

मरणाचे कारण-----रे वेतून पडून 

कटून मरण पावला आहे. 

सनुील सदािशव गुंडेकर वय 35 

वष यवसाय िम ी काम 

राहणार- सवना तालकुा 
हमायतनगर मो. नंबर 

9503260474 
 
 

मयत----ध ड बा िशवाजी कांबळे  

वय 40वष यवसाय खेळण े व  

राहणार- ह ली मु काम सवना 
तालुका - हमायतनगर 

 
i.  
ii.  

सादर वनंती क  वर नमदू तार क  वेळ  व 

ठकाणी यातील मयत हा नागडे यथेे या ा 
िशवरा ी सणािनिम  या ते खेळणी कर यासाठ  

नांदेडहून कनवट कडे जात असताना रे व े टेशन 

सह कंुड अंतगत नांदगाव तांडा िशवारात 

रे वेतून पडून कडून मरण पावला आहे वगैरे व न 

आ  दाखल 

 

 तपास----- पीएसआय कांबळे मोबाईल नंबर 

7559338661 

दाखल करणार----Lpsi नरतावार मॅडम Mob no. 

7875971606 
 
भार  अिधकार ----आर. ह . वाहुळे सा. 

7774899822 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  
 

 
 



 

      

 
   

 
  

    
 

   
  

 

  
  

 
 
   

 
 

      
     

        
      
   

     
 

    
       

       
 

  
    

        
          
   

 
    

      
           

  

             
              

             
          
          

          
           

      
       

 
        

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  
 



पो. टे वमानतळ गुरनं 60/2023 कलम 324, 323,504,506, 34  IPC द.18/02/2023. 
 

पो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव 
व प ा 

हक गत 
 

. िवमानतळ  
ग.ुघ.ता.वेऴ व ठकाण - दनांक 

18/02/2023 चे 17.00 वा 
आरोपीचे घरासमोर कामठा खु. 
नांदेड पुवश 05 क.मी. 
 
 
 
 
गु हा दाखल ता. वेळ-  द 

18.02.2023 रोजी वेळ –22.44 

वा टे.डा. 40 

 
गरुनं 
60/2023 
कलम 324, 
323,504,506, 
34  IPC 

फयाद  - शेख रयाज 

प. शेख फयाज वय 24 

वष यवसाय ाय हर 

रा कामठा ख.ु ता. ज. 

नांदेड मो. 
8186808060 
 
 
 
आरोपी-   

खलुासा - सादर वनंती क , वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  या 
आ याची मुलगी ह चे नवरा शेख िनझाम यास  भांडण क  नको असे समजनु सांगत 

आसतांना  आरोपी याने याच ेहातातील लोखंड  राँडने फयाद च ेडो यात मा न डोके 

फोडले व शेख लुकमान शे. खलील सोडव यास आला असता यास शेख सोयल याने 

याचे हातातील लोखंड  गजाळ ने डो यात मा न डोके फोडुन दखुापत केली व याने 

दोघानंा पण िशवीगाळ क न लाथा बु यानंी मारहान केली व आमचे घरात पु हा याल 

तर याद राखा अशी धमक  दली आहे. वगरेै मजकुराचे जबाबव न मा.पो.िन.सा.यांच े

आदेशाने गु हा दाखल क न तपासकामी ASI पाचंाळ  यांचेकडे दे यात आला. 
 
दाखल करणार- HC 1986 कानगलु ेमो. 9657707486 
 
तपास करणार  - ASI पांचाळ मो.न. 9423437844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



            

पो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 
 

 
 

     
 

     
    

     
   
   

    

   
       

           
           

    

         

         
       

         
      
        
         

     

          
      

       
     

     
       

     

         
 

        
  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



             

पो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ 

ा द./वेळ 
गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

 

  

  

   
 

  

     
   

   
   

    
    
 

     

  
     

    

       
        

    
     

 

         

 

             
        

        
            

              
             

             
              

        
           

 

           

        

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 



                   

पो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 
 

  

  

   

        

  

     

     
    
    
      

 

    

  
    

    

         
      

       
    

          
       

       
     

     
      

  

           
            

        
         

           
         

          
         

       
           

     

          
 

      
  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



       

पो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ 

ा द./वळे 
गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

 

  

  

   
  

 

     
    

    
   

    

  
    

   

      
      

    
 

           
       

   

      
       

         
     
   

           
          
         

         
         

         
       
          

           

      
  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



पो. टे. अधापरु  ग.ुर.न.48/2023 कलम 379 भा.द. व.  द.18/02/2023. 

 

पो. टे. चे 

नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा 
आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 अधापरु 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु.र.न.48/2023 कलम 

379 भा.द. व. 

घडला:-15.02.2023 चे 15.30वा 
चे पुव  वेळ न क  नाह  अधापरु 

िशवार शेत गट  392 पूवस 5 

क मी  
 
 
 

 गु हा दाखल:- द.18.02.2023 

चे 21.27वाजता टेशन डायर  

न द नंबर 21 वर.  

 
 
 
दाखल करणार:- पोहेको/2202 

सुयवंशी पो. टे.अधापरु मो न◌ं़ 
9923416178 
 
 

फयाद चे नाव व प ा:- योगेश हादराव माटे वय 

28 वष यवसाय व कल रा महा मा फुले नगर 

अधापरु मो़नं 8483966362 

 
 

FIR त दली का:- होय 

 
 
 
आरोपी नाव व प ा :-  अ यात  

 
 
उिशराच ेकारण - आज रोजी त ार द याने  

 

गेला माल - जनुा सोलार 3एच पी समिशबल सोर 
उजा मोटार पंप कंमती 75000/- 

खुलासा;-----      नमदू ता. वेळ  व ठकाणी यातील फयाद  यांचे 

आईचे नावाने अधापरु िशवारातील शेत गट  392मिधल दोन 

ए कर शेतीम ये माहे डसबर 2022 म य कुसुम योजनअेंतगत 

जनुा सोलार कंपनीचा 3 एच पी पावरचा समिशबलमोटार पंप 

कंमती 75000/- पयाचा हा द 15.02.2023 रोजी कोणीतर  

अ यात चोर यांनी चो न नेले वगरेै मजकुराच ेजबाबव न गु हा 
दाखल  

  
 तपासी अमंलदार :- HC-2353 बोदेमवाड पो. टे.अधापरु  मो. . 

9022978909 
 
पो. टे. भार  अिधकार  चे नाव व मो. .       मा. पोलीस 

िनर क  गायकवाड साहेब पोलीस टेशन अधापरु      मो. 
.8888717999 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

  

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 

 

 



iksLVs nsxyqj xw-j-ua- 84@2023 dye egkjk"Vª oS|dh; lsok O;äh oS|dh; lsok laLFkk ¼ fgald —R; o ekyeÙksph gk.kh fdaok uqdlku ;kauk çrhca/k 
½ vf/kfu;e 2010 dye &4 ]6  o Hkk-n-fo-dye &143]147]149]323]427]341]504 Hkknoh fnukad 18@02@2023 

ftYgk@ iks-
Bk.ks  

iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  
fn-osG 

i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
iksLVs ps  
uko 
nsxyqj 
 

xqju ?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k & fn- 18@02@2023 
ps  16-00 ps lqekjkl 

O;dVs'ojk uxj dykeafnjP;k 

ikBhekxs dæsdj 

g‚LihVy]nsxyqj ]rk-nsxyqj - 

  

iksyhl fu;a=.k d{k ;sFks 
izkIr fnukad o osG  
fnukad 19@02@2023 
 ps  00%10 oktrk 
fn’kk o varj %& 
 if’pesl    02 fd eh 
fcV dz 01  
        
xqju  nk[ky-rk-osG-%& 

fnukad xq- nk- rk- osG o 
uksanua fn-18@02@2023 jksth 

osG 21-08ok- uksan ua- 26 oj 

xqju@ vijk/k dzaekd  xw-j-
ua- 84@2023 dye egkjk"Vª 

oS|dh; lsok O;äh oS|dh; 

lsok laLFkk ¼ fgald —R; o 

ekyeÙksph gk.kh fdaok 

uqdlku ;kauk çrhca/k ½ 

vf/kfu;e 2010 dye &4 

]6  o Hkk-n-fo-dye 

&143]147]149]323]427]3

41]504 Hkknoh  

 
 
?kVukLFkG %& O;dVs'ojk 

uxj dykeafnjP;k ikBhekxs 

dæsdj g‚LihVy]nsxyqj ]rk-

nsxyqj - 

 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& M‚-e;qj 

çdk'kjko dæsdj  o;&33  o"kZ  

O;olk;&M‚DVj ]jk-dGldj xYyh 

nsxyqj ft- ukansM  ]eks-8830570901 

 
,Qvk;vkj izr fnyh dk; gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&] 

 
 
vkjksih vVd rk osG %&ukgh  
 
 

[kqyklk %&  lknj foaurh dh] ueqn rk osfG o fBdkf.k ;krhy vkjksikrkauh 
eVu foØh dj.;kps dkj.kko#u xSjdk;|kph eaMGh teoqu e;r ukes 'ks[k 
dyhe gk ej.k ikoY;kus jkx eukr /k#u oS|dh; O;olk;hd vlysY;k 
fQ;kZnhl R;kaps dWchu e/;s tk.;kl eTtko d#u oS|dh; O;olk;hd 
vlysY;k fQ;kZnhl  o R;kaps LVkQ ;kauk  f'kohxkG d#u FkkiMcqD;kauh 
ekjgk.k d#u dæsdj g‚LihVy e/khy 1- MhQhczhysVj e'khu] 2- bZ lh th 
e'khu] 3-e‚uhVj¼5½] 4-v‚fDltu ikbZiykbZu ]5-vk;-Ogh LV‚aM]6-lkbZM 
Vscy]pkSd'kh foHkkxkps dkp ]7-g‚LihVy o f[kMD;kps dkp bR;knh lkfgR;kph 
rksMQksM d#u vankts 12]50]000@&#-uqdlku dsys vkgs - ;krhy pkj blekauk 
iksyhlkaP;k enrhus idMqu uko xko fopkjys o brj iGqu xsys oxSjs fQ;kZnhps  
tckcko#u xqUgk nk[ky  
 

 ?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&1-mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh nsxyqj 

&ek-lfpu lkaxGs lkgsc- eks ua 9823524529]]2--iksfu lksgu ekNjs iksfu iksLVs 

nsxyqj ua 9821159844]]3- iksmifu eqa<s iksLVs nsxyqj eks-7774840493]gs] 

fnukad 18@02@2023 jksth ps 21%29 ok LVs Mk ua  27 oj jokuk 

 ?kVukLFkGko:u ijr %&HksV iqBs pkyq  
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu Jh ekNjs  iksLVs nsxyqj eks-ua 9821159844 
rikfld vf/kdkjh %& iksmifu eqa<s iksLVs nsxyqj eks-7774840493 

nk[ky dj.kkj %&liksmifu @ ljksns]  iks- LVs- nsxyqj 

 fu;a=.k d{k vf/kdkjh %& iksmifu  Vh ts iBk.k  iksyhl fu;a=.k d{k ]ukansM eks 
ua  7775924678 
lax.kd vkWijsVj%&  eiksdkW@2673  fnik dkacGs eks ua 9766812295 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



पोलीस टेशन हादगाव गुरनं. 33/2023 कलम.65(e) म. दा. का. माण े दनांक 18/02/2023 

    पोलीस 
टे नाव 

गु हा  नंबर 
व कलम 

गु हा पना 
अ. ./ ो ह /घडला व 
दाखल 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नंबर आरोपीचे 
आरोपी अटक होय नाह  

हक कत 

हदगाव गरुनं. 
33/2023 

कलम.65(e) 

म. दा. का. 
माणे 

 
  
 
 
 
 

गु हा घडला दनांक 

द 18/02/2023 वेळ 18.40 

वाजता वाळक  फाटा ते वाळके 
जाणारे रोडवर टन प ाचे 
शेडजवळ वाळक  फाटा तालुका 
हदगाव उ रेस 12 कमी 
 

दशा : उ रेस 12 कमी  
 
 

 गु हा दाखल दनांक:- द-
18/02/-2023 वेळ22:13 टे 
डा.नोद नं.  17वर                   

 

फयाद चे नाव :-   द ा ये राम कशन मुं डक 
वय.53 वष यवसाय, नोकर  पो हे का 2817 नेमणूक 
पोलीस टेशन हदगाव  मो .न 7774082817 

 

आरोपीचे नाव प ा-----  

एफआर आय त दली. होय 

 

िमळाला माल :-  280 एका नायलॉन या पशवीत 
देशी दा  िभंगर  सं ा असे कागद  लेबल असलेले 
180 ml काचे या 04 बॉटल येक  70 पये क अ. 
350 एका नायलॉन या पशवी देशी दा  िभंगर  
सं ा असे कागद  लेबल असलेले 9० एम एल 
मते या ला टक 10बॉटल येक  35 पये 
कमती अदंाज एकूण 630/-   

 आरोपी अटक :- 

खलुासा.-----सादर वनंती क  वर नमूद तार ख 
वेळ  व ठकाणी यातील  आरोपीं ने देशी दा  
िभंगर   संतरा क  अ ं 630/-  चा मा 
ल  वनापरवाना बेकायदेशर र या चोरट  व  
कर या या उ ेशाने बाळगलेला िमळून आला आहे 
वेगेरे फयाद व न मा. पो िन साहेब  यां या 
आदेशाने तपास पोहे का 2817 मुंड क यां याकडे 
दला मा पो.िन.साहेब यांच ेआदेशाने गु हा दाखल. 

 तपासी अिधकार  

पोहेकॉ 2342 हंबड मो . न. 7774082817 

 

दाखलकरणार:- - पोहेकॉ 1099 गायकवाड पो. टे 
हदगाव 7972994682 

 पोलीस टेशन भार  अिधका  याचे नाव व 
मोबाईल नंबर:-पो.िन. पवार साहेब पो. टे. हदगाव 
मो.नं. 8806994154 

  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



    पोलीस 
टे नाव 

गु हा  नंबर व 
कलम 

गु हा पना 
अ. ./ ो ह /घड
ला व दाखल 

फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नंबर 
आरोपीचे आरोपी अटक होय नाह  

हक कत 

 -

uk 

,dq.k fly can 
 

 
ph ikzs xqUgkpk eky 

Lo- rk P;k rkC;kr ckGxqu 
 o

  

  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



पोलीस ेशन देगलूर AD no. 05/2023 क 174crpc   िद 18 /02/2023 

पोलीस
ेशनचे

नाव 

गू.र.न.वकल
म 

आ. मृ. .घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:---  
. 
 

देगलूर गू.र.न.वकल
म :--- 
 
 AD  no 
05/2023  क 
174crpc   

माणे 
 

आ मृ घ. ता. वेळ व िठकाण:-- 
18/02/2023 राजी 16.00 
वाजेसुमारास क ेकर हॉ टल 
देगलुर. 
 
 
आ. मृ. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद 18/02/.2023 रोजी वेळ  
23.07 वा नोदं नं  29  
 
दाखलकरणार:- 
ASI  सरादे  ने पो.  े . देगलुर 

 
 

खबरदेणार -   खदीर ई ाईलसाब आ ार 
वय 55 वष वसाय – ापार.रा मरखेल 
,ता .देगलुर मो. 7249735012 
 
  मयताचे नाव –   करीम खािदर आ ार 
वय 22 वष  रा .मरखेल ता.  देगलुर  
 
मरनाचे  कारण – उपचार चालु असताना 
िफट्स येवुन ु  
 
  आरोपीअटकता. वेळ व नोदंनं:-- . 
 
 

खुलासा:---सादर िवंनती की,   नमुद ता रीख वेळी िठकाणी यातील खबर 
देणार यांचा मुलगा करीम खिदर आ ार वय 22 वष रा मरखेल यास िद 
18/02/2023 रोजी 07.00 चे सुमारास उलटी होत अस ाने क ् कर 
हॉ ीटल देगलुर येथे ॲडिमट केले असता ा ावर उपचार चालु असताना 
िफट्स येवुन 14.00 वाजता चे सुमारास मरण पावला   वगैरे जबाबा व न 
आ ा दाखल  
 
तपािसकअंमलदार 
PSI मोरे  ने .पो ेदेगलूर . 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:--9821159844 
पोिन  माछरे  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 


